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INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DIVISIONSRÅDSMØDE  

STEEN BLICHER DIVISION 
Torsdag d. 25. april 2019 kl. 19.15  

på Poulholm, Gl. Skivevej 99, Viborg 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
 

2. Beretning fra divisionsledelsen. 
 

a. Siden sidst har vi brugt en del energi på at finde et godt fundament for en divisionsledelse. 
Vi går med ideen om at divisionen er til for grupperne og skal fungere som et bindeled 
mellem en masse glade spejdere. Divisionsledelsen præges af lyst til arbejdet og gennem 
den glade og gode tone kommer vi langt. Vi har arbejdet en del med åbenhed så vi ikke 
virker så fjerne fra divisionens grupper. Der er blandt andet lavet en hjemmeside som 
indeholder kontaktoplysninger på alle grenrepræsentanterne.  
Derudover har vi holdt en lederdag med fin succes for at styrke sammenholdet mellem de 
forskellige gruppers ledere. 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 – vedhæftet 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Evt. forslag skal fremsendes til divisionscheferne senest 16. april 2019 på e-mail: 
steenblicher.dc@gmail.com  

 
 
Forslag 1: (Forslagsstiller: Divisionsledelsen) 
Priser for ture i divisionen fastsættes til 250 kr. for en lang weekend. I denne pris er indeholdt 
hytteleje. (kort tur 175 kr.)  
Alt over- og underskud går til / dækkes af divisionen.  
  
Forslag 2: (Forslagsstiller: Divisionsledelsen) 
Priser for ture i divisionen fastsættes til 150 kr. for en lang tur. Herudover opkræves grupperne for 
evt. hytteleje som gennemsnitligt udgør ca. 100 kr. (kort tur 100 + gennemsnitligt 75 kr. i 
hytteleje) 
 
Forslag 3: (Forslagsstiller: Divisionsledelsen) 
Der sendes regning ud på antal tilmeldte deltagere i et arrangement + eventuelle eftertilmeldinger. 
Der kan være lovlige grunde til ikke at melde afbud senest dagen før som fx sygdom.   
 
Forslag 4: (Forslagsstiller: Divisionsledelsen) 
Ved manglende afbud sendes en regning på de faktiske udgifter pr. udeblivende deltager. 
 
 

1. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid. 
a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan. (vedlagt) 
b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 

i. Divisionsledelsen ønsker at være tovholder på divisionsturneringen, men uden at 
lederne mister grebet på turen.  
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5. Vedtagelse af budget for 2019 samt fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. 
 

6. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer. 
 

7. Valg til divisionsledelsen: 
 
Valg af Divisionschef: 
På valg er:  Maj Mariboe   Modtager ikke genvalg 
Kandidat:   Henning Rosenkjær 
 
Valg af Divisionskasserer: 
Hans Dalsgaard er ikke på valg i 2019, men ønsker fremadrettet at tage posten alene uden 
samarbejdet med SAF  
 
Øvrige medlemmer til divisionsledelsen: 
På valg for mini er:                Lea Buhl Jørgensen  Modtager ikke genvalg 
På valg for mini er:    Henning Rosenkjær  Modtager ikke genvalg 
Kandidat:    Marie Bach Jacobsen 
 
På valg for trop er:    Frederik Ehlers Feldborg Modtager genvalg 
Kandidat:    Henrik Lyngsøe 
 
På valg for klan er:    Simon Birkjær Jensen  Modtager ikke genvalg 
På valg for klan er:    Rasmus Winther  Modtager ikke genvalg 
Kandidat:   Rikke Rømer 
Kandidat:    Victor Holden 
 
 
      
 

8. Valg af revisor 
Lene Buhl Jørgensen   

   
9. Evt. 

 

 

Vel mødt 

Divisionsledelsen 

 


